
42  F j ä r d E  V ä r L d E N  1 - 2  2 0 0 6

(bokanmälan)

ann andrén tar oss med på en vindlande färd 
till bushfolkens viloplatser ibland bergen i 
södra afrika där klippmålningarna finns. 

   det är en mycket vacker bok där klippmålningar varvas med 
naturfotografier och dokumentation av bushfolk, deras konst-
hantverk, levnadsbetingelser, överlevnadsförmågor etc.
   under resans gång genom bl a Sydafrika, Namibia, Botswana 
får man lära sig mycket om hur klippmålningarna utfördes rent 
tekniskt: tolkningsmöjligheter, motivkretsar med mera. målnin-
garnas spänst, vackra linjer och utsökta färg är hänförande. de 
räknas numera  som nationalmonument.
   man får också  kunskap om bushmännens traditioner, sedvän-
jor, livsideal och historia.
under olika rubriker kan man hitta intressanta ämnen som “om 
gift”, om stimulantia, om att spåra, om vatten, om att samla, om 
dans och annat.
   de  första klippmålningarna anses ha utförts för 30 000 till 
25 000 år sedan. Vid förra sekelskiftet begränsades bushfolkens 
rörelsefrihet och de slutade göra klippmålningar. de får inte 
längre jaga fritt, de lever på svältgränsen,  de är drabbade av 

sjukdomar. Endast cirka 100 000 av dem återstår. de kämpar 
för sin överlevnad i Namibia, Botswana, Sydafrika och angola. 
många arbetar under slavliknande förhållanden på farmer. men 
bushfolken besitter många för oss värdefulla kunskaper om 
växter; till exempel xhoba, hoodiaplantan, som anses ha både 
hungerdämpande och Viagraliknande effekter.
    Som avslutning vill jag citera bushmannen mahongos bön:

 Ha  medlidande med oss och alla våra svårigheter 
i den här världen.

Vi bushmänniskor var de första människorna här.
Varför är vi de sista att få något?

När  människor ser att vi är ett vänligt folk, trampar de på oss.
Vi måste hitta styrkan för att skapa en plats för oss 

i den här världen.
annars finns vi snart inte kvar.

Vi kommer alla att försvinna ihop med våra minnen.
målningarna är det enda som kommer att finnas kvar

Och påminna er om oss.

inger Söderquist
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